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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN  

 
 
 

(Chương trình 5 ngày 4 đêm, bay HK Quốc gia Việt Nam) 
HK Việt Nam: 2,5,9,23,26 tháng 5 năm 2012 (5 Ngày 4 đêm) 

THỜI 
GIAN CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN  

NGÀY 01  
  06h00 

 
 
 

  11h20 
 
 
 
 

18h00 
 

19h00 

HANOI - BANGKOK - PATTAYA ( ĂN TRƯA, TỐI) 
Xe và hướng dẫn viên của Vietravel Hanoi đón đoàn tại văn phòng 
Công ty Vietravel Hanoi: Số 03 Hai Bà Trưng, đưa đoàn ra sân bay 
Nội Bài đi Bangkok theo chuyến bay của Hàng không Việt Nam 
VN611 (09:00- 10:50). 
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi của Thái Lan, xe và hướng 
dẫn viên địa phương đón đoàn và đưa đoàn đi ăn trưa. 
Sau bữa trưa,đoàn khởi hành đi xuống thành phố biển Pattaya nổi tiếng của Thái Lan. 
Trên đường về Pattaya Đoàn tham quan Chợ nổi bốn miền (không bao gồm chi phí 
đi thuyền ) 
 Quý khách tới Pattaya, đoàn nhận phòng khách sạn 3¬ Town in Town 
hoặc tương đương. 
 Quý khách ăn tối tại nhà hàng trong trung tâm thành phố. Buổi tối Quý 
khách tự do tham quan thành phố Pattaya và thưởng thức cuộc sống 
của người dân nơi đây về đêm.  

 

NGÀY 02  
06h30 
07h00  
07h30 

 
 
 
 
 
 

11h30 
 
 
 
 

 
18h30 

PATTAYA (ĂN BA BỮA) 
Báo thức khách sạn.  
Quý khách ăn sáng tại khách sạn.  
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, quý khách ra biển, lên tàu cao tốc đi 
thăm đảo San Hô- hòn đảo lớn nhất Pattaya với diện tích khoảng 
4km2 gồm các bãi biển sạch và đẹp tuyệt vời.  Trên đảo, quý khách tự 
do tắm biển hoặc tham dự các trò chơi giải trí trên biển như đi tàu có 
đáy bằng kính trong để quan sát các rặng san hô và thế giới dưới nước 
đầy màu sắc, lặn biển, lướt ván buồm, trượt ván, nhảy dù, bơi lội, … 
(chi phí khách tự trả).  
Quý khách ăn trưa tại khách sạn.  
Buổi chiều, xe đưa đoàn thăm quan:  
- Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc đá quý Hoàng Gia 
- Làng văn hoá dân tộc Nongnooch - tại đây Quý khách sẽ được 

xem chương trình biểu diễn ca múa của các dân tộc Thái Lan và 
chương trình đặc sắc " Voi massage". 

Qúy khách ăn tối tại nhà hàng trong thành phố . Sau bữa tối, đoàn 
thưởng thức chương trình đặc biệt của đội múa gồm các diễn viên đã 
chuyển giới tính Tiffany show. 

 

 
 
 
 
 
 

Chi nhánh Hà Nội   
Trụ sở chính: 03 Hai Bà Trưng, Hà nội 
Tel: (84.43) 933 1978 – Fax: (84.43) 933 1979 

Văn phòng Giao dịch số 1:  
Địa chỉ: 18 Trần Thái Tông- Cầu Giấy – Hà Nội  
Tel: (84.4) 62692858  – Fax: (84.43)62692852 
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Kết thúc chương trình, đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do tham 
quan Pattaya. 

NGÀY 03  
06h30 
07h00 
07h30 

 
11h30 

 
 
 
 
 

18h30 

PATTAYA - BANGKOK (ĂN BA BỮA) 
Báo thức khách sạn. 
Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau khi ăn sáng tại khách sạn, sau đó 
đoàn trả phòng, lên đường trở về Bangkok.  
- Trung tâm Yến Huyết 
Về đến Bangkok, đoàn tham quan Vườn thú thiên nhiên Safari . 
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng trong Vườn thú thiên nhiên Safari. 
Sau bữa trưa,  đoàn tham dự chương trình biểu diễn của cá heo,sau đó 
thưởng thức chương trình Điệp Viên 007, sau đó xe đưa đoàn đi ngắm 
nhìn các loại thú hoang dã sống trong môi trường thiên nhiên tự do.  
Quý khách nhận phòng khách sạn ở Bangkok, sau đó đoàn ăn tối với 
Lẩu Suki nổi tiếng của Thái lan tại nhà hàng trong khách sạn. 
Sau bữa tối, đoàn đi tham quan tại Tòa nhà cao tầng Bayoke Sky 
(Không bao gồm vé lên tầng 84). 
Khách sạn tại Bangkok: KS 4¬  The  Twin Tower ( 88 Rong Muang, 
Patumwan, Bangkok 10330) hoặc tương đương. 

 

NGÀY 04  
06h30 
07h00  
07h30 

 
11h30 

BANGKOK (ĂN BA BỮA) 
Báo thức khách sạn. 
Quý khách ăn sáng tại khách sạn.  
Sau khi ăn sáng tại khách sạn đoàn tham quan trại rắn và trung tâm 
thuộc da lớn nhất Bangkok 
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng trong trung tâm thành phố.   
Buổi chiều, Quý khách tham quan: 

- Hoàng Cung – một điểm tham quan nổi tiếng nhất tại Bangkok và 
là biểu tượng kiến trúc chính của Hoàng Gia Thái, được xây dựng 
vào năm 1782, nổi bật với các công trình kiến trúc lộng lẫy. 

- Chùa Phật Ngọc – ngôi chùa có giá trị nhất Thái Lan, nổi bật với 
tượng phật Ngọc có vào thế kỷ 14, được coi là niềm tự hào tín 
ngưỡng của người dân Thái Lan.  

Thời gian còn lại quý khách tự do mua sắm tại các siêu thị nổi tiếng 
như  Tokyu, Marboonkhoong, Platunium...  

Quý khách ăn tối bằng coupon tại siêu thị, sau đó về khách sạn nghỉ 
ngơi hoặc tự do tham quan thành phố về đêm. 

 

NGÀY 05  
06h30 
07h00  
07h30 
8h30 

 
 
 
 

14h10 

BANGKOK - HANOI (ĂN SÁNG) 
Báo thức khách sạn. 
Quý khách ăn sáng tại khách sạn.  
Sau bữa sáng, quý khách trở về phòng sắp xếp hành lý. 

- Chùa Phật Vàng – tượng Phật ngồi bằng vàng lớn nhất Thế giới 
cao 5m và nặng 5,5 tấn, được tin là đã 700 – 800 tuổi. 

Đoàn trả phòng khách sạn, trên đường đi đoàn ghé thăm cửa hàng 
trưng bày sản phẩm Socola sau đó đáp chuyến bay về Hà Nội ký hiệu 
VN 610 (12:20 – 14:10).  
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Xe của Vietravel Hanoi đón 
đoàn và đưa đoàn về điểm hẹn cũ ( văn phòng Công ty Vietravel 
Hanoi: Số 03 Hai Bà Trưng, Hà Nội). 
Kết thúc chương trình 

 

GIÁ TRỌN GÓI 
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(Áp dụng cho Đoàn tối thiểu 20 khách người lớn trở lên) 
Ngày khởi hành Người lớn  Trẻ em 2 – 11 tuổi  Phòng đơn (nếu có) 

Ngày : 2,5,9,16,23,26/5 7.888.000 VND 6.310.000 VND 3.195.000 VNĐ 

 (GIÁ TOUR CÓ THỂ THAY ĐỔI TÙY VÀO NGÀY KHỞI HÀNH) 
GIÁ TOUR BAO GỒM 
Ø Vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội  
Ø Vé tham quan vào cửa một lần 
Ø Khách sạn 3*tại Pattaya, 4* tại Bangkok  

tiêu chuẩn quốc tế  
Ø HDV tiếng Việt suốt tuyến ( cho đoàn có 

từ 15 người lớn trở lên)                         
Ø Phí ANHK và phụ phí xăng dầu hàng 

không  
Ø Quà tặng Vietravel ( mũ, bao da hộ chiếu 

& thẻ đeo hành lý) 

Ø  Ăn trọn gói theo chương trình 
Ø  Thuế sân bay hai nước 
Ø  Phí tham quan theo chương trình lần 1 
Ø VAT theo quy định của nhà nước 
Ø Vận chuyển mặt đất xe máy lạnh theo 

chương trình 
Ø Bảo hiểm du lịch: 200.000.000VND 
Ø Bảo hiểm hành lý : 20.000.000VND 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
Ø Chi phí làm hộ chiếu  
Ø Tăng phụ phí xăng dầu nếu có  
Ø Chi phí hành lý quá cước  
Ø Các chí phí khác ngoài chương trình                  

Ø Chi tiêu cá nhân ( điện thoại, giặt là, 
taxi,v.v…) 

Ø Phí phòng đơn 
Ø Tiền Tip  HDV: 65.000VND/người/ngày 

Lưu ý:  
  Theo quy định của Cục xuất nhập cảnh Việt Nam: Hộ chiếu gốc phải còn hạn sử dụng trên 6 tháng tính 

từ ngày khởi hành tour mới được phép xuất cảnh khỏi Việt Nam. 
 Trẻ em ( 2 – dưới 12 tuổi)  ngủ cùng giường với bố mẹ. Nếu Quý khách muốn lấy riêng giường cho trẻ 

em, vui lòng thanh toán thêm …  
 Đoàn trên 15 khách có HDV Vietravel đi từ Hà Nội. 
 Đoàn từ 10 – 14 khởi hành bình thường, giá tour cộng thêm 1.000.000VND/pax,  hướng dẫn viên Tiếng 

Việt tại Thailand. 
 Giá tour sẽ thay đổi vào các dịp Lễ, Tết, hội trợ hoặc triển lãm. 
 Chương trình và khách sạn có thể thay đổi theo tình hình thực tế. 
 Khi đến đăng ký tour, Quý khách vui lòng mang theo hộ chiếu gốc hoặc phô tô và đặt cọc 3.000.000 

VNĐ/ người.  
 Trường hợp khách mang quốc tịch nước ngoài, vui lòng đóng thêm phí làm visa tái nhập Việt Nam: 

1.000.000VND/ người 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:  
Trần Việt Hùng:         0978 823 266            hoặc 043.933 1978/  xin số máy lẻ: 103 
Email: tranviethung@vietravel.com.vn 

- Lê Quỳnh Phương       0985 128 488            hoặc 043.933 1978/  xin số máy lẻ: 115 
Email: lequynhphuong@vietravel.com.vn 

- Nguyễn Minh Hòa        0972 79 2912           hoặc 043.933 1978/  xin số máy lẻ: 122 
Email: nguyenminhhoa@vietravel.com.vn 
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